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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01. 

 
               Bucureşti, 03.09.1998 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din data de 02.09.1998 

 
 

Comisia pentru industrii şi servici şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 
septembrie 1998 între orele 11.00 – 14.00, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind restituirea sumelor  

reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului 
şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor 
acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog şi compensarea cu aceste sume a obligaţiilor 
de plată către bugetul de stat ale societăţilor comerciale furnizoare. 

La acest proiect de lege comisia este sesizată pentru aviz. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare a unor 

prevederi ale Legii nr.118/1996 după modificările şi completările aduse acesteia de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/1997, aprobată prin Legea nr.164/1997. 

Pentru această propunere legislativă comisia a fost sesizată pentru aviz. 
 
3. Diverse 
 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind restituirea sumelor  

reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului 
şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor 
acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog şi compensarea cu aceste sume a obligaţiilor 
de plată către bugetul de stat ale societăţilor comerciale furnizoare. 

La acest proiect de lege comisia este sesizată pentru aviz. 
În urma dezbaterilor comisia a votat cu 19 voturi pentru, 1 vot contra şi 1 

abţinere, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu unele amendamente admise pe care 
le înaintează Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Comisia a recomandat ca acest proiect de lege să prevadă la sfârşitul lui o 
anexă care să cuprindă toate societăţile comerciale beneficiare ale acestei legi. 
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2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare a unor 
prevederi ale Legii nr.118/1996 după modificările şi completările aduse acesteia de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/1997, aprobată prin Legea nr.164/1997. 

In urma dezbaterilor, comisia a votat în unanimitate avizarea favorabilă a 
propunerii legislative şi înaintarea avizului comisiei sesizate pe fond. 

Din numărul total al membrilor comisiei, 24, au absentat 3 după cum 
urmează: dl.dep.Gheorghe Albu – gr.parlam.USD, dl.dep. Traian Băsescu – 
gr.parlam.USD şi dl.dep. Ioam Mureşan – gr.parlam. PNTCD-CE. 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 
 
 
 
 
 
 
Expert.Parlam. 
Viorela Gondoş 


